
Základní škola a Mateřská škola, Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 

 ŠKOLSKÁ RADA  
 

Zápis č. 1 z jednání školské rady ze dne 19. 4. 2018  

  
Program:    

1. Prezence členů ŠR 

2. Volba funkcionářů školské rady 

3. Jednací řád školské rady   

4. Rozpočet školy na rok 2018  

5. Zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2018/2019 

6. Diskuse    

k bodu č. 1   

ŠR se zúčastnili: L. Moníková, M. Foglarová, A. Žočková, I. Tunová, M. Ulrichová, L. Žák  

Jako host se zúčastnil: ředitel školy P. Sadílek.  

k bodu č. 2   

Volba funkcionářů školské rady:  

předseda: Marta Foglarová 

místopředseda: Libor Žák 

zapisovatel: Alena Žočková 

  

k bodu č. 3  

Byl projednán Jednací řád školské rady a jednohlasně schválen s tím, že budou zapracovány změny 

především ohledně hlasování „per rollam“ – tedy hlasování na dálku.  

 

k bodu č. 4   

P. ředitel Sadílek seznámil členy ŠR s rozpočtem školy na rok 2018.  

Provozní finance se pohybují v podobném rozmezí jako v letech předchozích. 

k bodu č. 5  

P. ředitel seznámil ŠR s principem přijímání dětí do prvních tříd i s případným losováním o přijetí.            

Děti ze spádové oblasti školy byly přijaty dle zákona všechny.  

 

k bodu č. 6 

V roce 2018/2019 budou otevřeny dvě první třídy. Z důvodu kapacitních možností školy byl zmenšen 

spádový obvod. 

Seznámení s informací o posunutí konce školního roku na 27.6. 2018. Důvodem je zahájení stavebních 

prací v budově školy – bezbariérový přístup, výtah, budování přírodovědného centra a přestavba školní 

dílny. 

Lektoři Aj – dva zůstávají; jeden odchází (vyučoval pouze 2 hodiny, docházel z gymnázia). 

Seznámení s plánovanými změnami v pedagogickém sboru pro š.r. 2018/2019 

Diskuse o používání mobilních telefonů ve výuce a o přestávkách 

Spolek rodičů má možnost požádat o příspěvek na volnočasové aktivity žáků. 

 

Další jednání ŠR:  4. 10. 2018 ve 14.30 hod. 

 

Místo: v pavilonu A, sborovna školy  

                                                                                                             Zapsala: Alena Žočková  


